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V. Pápateszéri 
Patakmalom 

Fesztivál

2022. szeptember 30. - 
2022. október 2. 

2022. szeptember 29. csütörtök
14:00‐17:00 ‐ XI. Pápateszéri Malomkupa ‐ Művelődési Ház (Pápateszér, Markovics János u. 6.)
    

2022. szeptember 30. péntek
9:30‐13:00 ‐ Patakmalom szakmai nap ‐ Reflex Ökológiai Központ (Pápateszér, Farkashegy u. 16.)

Pápateszéri malmok az 1960/70‐es években – Válogatás dr. Vastagh Gábor fotóiból ‐ Conspira�ója azon malmoknak, mellyeket a Mgos 
Pápai Uraságh engedelmébül részében, vagy contractus melle� árendában jobbágyai bírnak – 1799. ‐ Nagy Péter malomkutató ‐ Az 
1975‐ös pápateszéri malomfelmérés ‐ Jahnov Miklós villamosmérnök ‐ Malomfelújítások Magyarországon ‐ Tamás Péter 
malomrestaurátor ‐ Mérnöki tervezés megjelenése a magyar malomiparban ‐ Dr. Balázs György néprajzkutató

17:00‐18:00 – Utcaünnep a Fényes‐hegyen (Pápateszér, Fényes‐hegy rendezvénysátor)

Zártker� pályázatból felújíto� Fényes‐hegy ala� útszakasz, ker�tés és a felújíto� présházak átadása majd a 2022. tavaszi borversenyen 
nyert oklevelek átadása a pápateszéri borosgazdáknak Dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő jelenlétével.

2022. október 1. szombat
8:00‐12:00 ‐ Patakmalom teljesítménytúrák ‐ 
Patakmalom 15 / Patakmalom 8 
Indulás és érkezés: Reflex Ökológiai Központ (Pápateszér, Farkashegy u. 16.) A túra teljes egészében jelzetlen, térképen nem jelölt 
útvonalakon halad. A teljes táv szalagozással lesz ellátva, ezért futóknak is alkalmas. Előnevezés a patakmalomtura@gmail.com címen.

8:30‐14:00 – Nyito� udvar – Szalmaház – Közösségi programok a Reflex Ökológia Központban
Reflex Ökológiai Központ (Pápateszér, Farkashegy u. 16.) Kiállítás a Reflex közösségfejlesztő munkájáról. Kézműves programok. 
Közösségi büfé és sütőklub – lepénnyel és gofrival. Helyi termékek vására. A Reflex Szalmaházának bemutatása. 

9:00‐13:00 – Nyito� malmok vezete� körtúra
Indulás és érkezés: Községháza (Pápateszér, Petőfi u. 17.) Vezete� körtúra, amely felkeres négyet a korábban i� működő malmok közül. 
A tulajdonosok betekintést nyújtanak a malmok történetébe. Nagy Péter, a vízimalmokról szóló összegző mű írója rengeteg érdekes, 
hasznos információt mond el. A Reflex Ökológiai Központjában a résztvevőket harapnivalóval, frissítővel várják a szervezők.

10:00 – Legtökösebb meseporta
A Patakmalom Fesz�válra díszítsük fel ismét Pápateszért! 2022. október 1. 10:00‐ig várjuk a családok, vállalkozások, intézmények őszi 
terményekből és tökből készült „mesés” kompozícióit a házuk elé.

13:00‐20:00 – Szüre� felvonulás és mulatság
13:00‐16:00 ‐ Szüre� felvonulás ‐ 12:00‐tól gyülekező a Vásártéren; 13:00 órától felvonulás a faluban, a Fényes‐hegyen és a Farkas‐
hegyen. ‐ 16:00‐20:00 – Szüre� mulatság és legtökösebb porta eredményhirdetés a Fényes‐hegyen Közreműködik: Vanyolai táncoló 
talpak ‐ Teszéri táncosok ‐ Nyúli borbarát dalkör ‐ Gabesz és Zsol�

2022. október 2. vasárnap
10:50‐12:30 ‐ Orgonaavató koncert és könyvbemutató (Szűz Mária neve római katolikus templom)

Gyülekező ‐ Szentmise (11:00‐11:45) ‐ Orgonaavató koncert közreműködnek: Dr. Bartal László orgonaművész és Rácz Rita operaénekes 
‐ Könyvbemutató: A Historia Teseriensis IV. kötetének bemutatása. „Templomért esedeznek a Sághiak” ; A bakonysági templom 
megáldásának 165. évfordulójára

További Információ:
Horváth A�la ‐70 420 0027 ‐ patakmalomtura@gmail.com 
Lajtmann Csaba ‐ 30 232 6658 ‐ lajtmann@gmail.com 
Nagy Péter ‐ 30 289 99 40 ‐ npluszp@gmail.com   
Völfinger Béla ‐ 20 288 72 05 ‐ papateszer.onkormanyzat@gmail.com

Kevesebb hulladék, tisztább környezet! 

A programokra hozz magaddal poharat, 

tányért és kanalat!
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